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“Contradiccions”,  

 el nou disc 

   

 un nou so, 
un nou univers 

La cantant i autora santpedorenca Anaïs Vila, 

presenta el seu tercer disc d’estudi i posa en èmfasi 

la seva evolució. Un so renovat, un nou univers 

estilístic, dosis de crítica social i els petits detalls que 

la caracteritzen, s’uneixen en el seu últim àlbum. 

L’Anaïs Vila no entén les noves cançons sense mirar-

se ben endins. I aquest endins és canvi, com allò 

que l’envolta. A “Contradiccions”, els sintetitzadors 

substitueixen la formació clàssica de baix i piano 

dels seus discs anteriors, i les guitarres elèctriques 

determinen el color final del nou treball. Sona 

d’avui, sona real, sona de dins, sona madur. És canvi, 

però amb l’essència de Vila, de lletres cuidades i 

sinceres i de veritats a través de la seva veu, 

continguda i alhora plena de matisos. 



        a l’escenari 

  

 

 l’equip 

“Contradiccions” l’han produït Pep Soler i Andreu 

Moreno, que treballen junts per primera vegada i 

que firmen, també, els arranjaments d’aquest 

treball, enregistrat per Juanjo Alba a Medusa 

Estudio Barcelona l’agost del 2019 i mesclat per 

Roger Rodés el mateix setembre. Andreu Moreno a 

la bateria i als sintetitzadors, juntament amb Pep 

Soler, Jordi Bastida a les guitarres i Anaïs Vila a les 

veus. Masteritzat per Víctor García a Ultramarinos 

Mastering, l’octubre del 2019. 

A TRIO 

Acompanyada dels productors i músics Andreu 

Moreno (bateria i bass synth) i Pep Soler 

(sintetitzadors i sàmplers), Anaïs Vila (guitarra 

elèctrica i veu), presenta una formació reduïda, 

però que reprodueix l’essència sonora del disc. Una 

proposta arriscada, directa i alhora potent, que 

aposta pel petit format per exemplificar la 

sensibilitat de l’artista, envolcallada d’aquest nou 

univers sonor.
AMB BANDA 

Cinc músics dalt l’escenari per oferir al públic les 

11 contradiccions de Vila, així com els millors 

temes dels seus darrers àlbums, amb la nova 

essència musical d’aquest últim treball discogràfic. 
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MANAGEMENT I CONTRACTACIÓ 

Pep Garcia 

pep@lageneralsl.com 

629 742 666 

MÉS INFORMACIÓ 

www.anaisvila.cat 

www.lageneralsl.com 

www.tempsrecord.cat 

Durada: 75 minuts 

Formats: trio i banda 


